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Årsmötesprotokoll  

  

Årsmöte i Ellagårds Byalag 2018-03-08  

på Karby Gård i Täby  

  

  

Närvarande: Fredrik Lagergren, Bengt Granath, Mait och Gunnar Tidner, Anna 

Hedberg, Johan Taube, Charlotte och Gustaf von Hofsten, Jonas Pers, Sandra Leichel, Sven 

Fjelkestam och Kerstin Sundkvist, Björn Kjellman, Kerstin och Waldemar Appel, Bertil 

Lindblad, Eva Neveling och C-H Segerfeld, Reidun Nyborg, Sven och Anne Allerstrand, 

Lena Ihse, Mona och Carl-Ragnar Wiggerud, Britt Marie Björkman och Jan Abrahamsson, 

Margot Axelsson, Göran Davisson, Stefan Söderholm, Gerhard Makowsky, Kim Myrenberg, 

Susanne Kindwall, Pamela Gonzalez, Lena och Bengt Åkerström, Bengt Granath, Gunilla 

Björnberg Bergström. 

 

Föreningens ordförande Fredrik Lagergren hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet 

öppnat.   

 
 

§ 1 Frågan om mötets behöriga utlysande 
 

Kallelsen har varit utlagd på hemsidan, på Facebook och via epost i tid (senast 10 dagar före 

mötet):  

 

Årsmötet beslutade att  

anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst  
 

 

§ 2 Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd 
 

Antalet röstberättigade medlemmar antecknades och räknades. Det antecknades att varje 

hushåll som är medlem har en röst.  

 

Årsmötet beslutade att  

fastställa röstlängden.  
 

 

§ 3 Val av a) ordförande och sekreterare för mötet samt b) val av två justeringsmän att 

jämte ordförande justera protokollet.  
 

Årsmötet beslutade att  

välja Gustaf von Hofsten till ordförande och till justerare tillika rösträknare valdes Björn 

Kjellman och Sven Allerstrand. Till sekreterare valdes Anna Hedberg.   
 

 

§ 4 Godkännande av dagordning 
 

Årsmötet beslutade att  

godkänna dagordningen med tillägget av en punkt för att godkänna dagordningen samt en 

punkt angående Övrigt.   
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§ 5 Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning.  

 

Föreningens ordförande Fredrik Lagergren presenterade verksamhetsberättelsen och det 

ekonomiska resultatet för föregående verksamhetsår.  

Aktiviteter föregående år har varit bland annat:   

o Årsmöte på Triften  

o Arrangemang på Valborgsmässoafton med mer än 1000 besökare  

o Arrangemang av Midsommarfirande med ca 200 familjer  

o Höstmöte på Triften  

o Ellagårdsbladet har kommit ut med fyra nummer  

o Hemsidan har hållits uppdaterad – visats 19000 gånger med 7000 unika besökare 

o Utlåning av bord och stolar har fortsatt – 60+ tillfällen  

o Ca 460 betalande medlemmar  

o En livaktig Facebooksida med 856 medlemmar 

o Nytt medlemsregister  

 

Antal styrelsemöten har varit 7 under året.  
 

 

Det ekonomiska resultatet redovisades. Intäkter har varit 92 200 kronor från medlemsavgifter 

och verksamhetskostnader 79 117,30 kronor. Årets resultat blev 13 082,70 kronor.  

 

Årsmötet beslutade att  

godkänna verksamhetsberättelsen och det ekonomiska resultatet och att lägga dessa till 

handlingarna.   

 

 

 

§ 6 Behandling av revisionsberättelse 

 

Kassör Gunnar Tidner redogjorde för innehållet i revisionsberättelsen från revisorn Susan 

Fredrikson. Revisorn har låtit hälsa att det som står angående att föreningen inte uppfyllt det 

som anges i stadgarna vad gäller revisorer och antal ledamöter, av misstag följt med från förra 

året och inte ska stå kvar. Revisorn yrkar på ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

Årsmötet beslutade att  

godkänna revisionsberättelsen, under förutsättning att kassören redogjort för innehållet på ett 

korrekt sätt.  
 

 

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse 
 

Årsmötet beslutade att   

bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016  

  
 

§ 8 Behandling av styrelsens förslag till stadgeändring 

 

Styrelsen presenterade sitt förslag till ändring av stadgarna, vilka föranletts av det medskick 

som föregående årsmöte gjorde inför den då föreslagna revisionen, som avsåg punkten vem 

som får vara medlem i föreningen. Beslut togs om att godta det vid årsmötet 2017 bilagda 

förslaget med ett medskick till styrelsen att vid genomarbetning inkludera en punkt om 
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medlemskap.  

 

I det nu bilagda förslaget föreslogs först några smärre ändringar av styrelsen. Under § 

Medlemskap ersätts ”sällskapet” med ”föreningen” och under § Medlemsavgift byts 

”medlem” ut till ”hushåll”. Detta för att det klarare ska framgå att varje hushåll har endast en 

röst, oavsett hur många som bor i huset/fastigheten.  

 

Under § Möten läggs det in en punkt 3 angående godkännande av dagordning.  Gunnar 

förklarade att ”Behandling”, som ersatt ”Föredragning”, omfattar både föredragning och 

beslutande.  

 

Det uppstod diskussioner om den nya utformningen gällande § Medlemskap. Årsmötet kunde 

ställa sig bakom styckena 2-4 i förslaget. Men det fanns inte konsensus angående första 

stycket, i frågan om vem som kan vara medlem, och då ställt mot att under § Bakgrund 

definieras det att föreningen består av villaägare och nyttjanderättshavare boende primärt 

inom norra och södra Ellagård och intilliggande gator öster och söder därom.  

 

I det bilagda förslaget anges det i första stycket att Ellagårds Byalag är öppet för alla som 

bejakas föreningens mål. En majoritet var emot denna nya lydelse av skäl som att det är för 

oprecist angivet och att med den föreslagna utformningen kan i princip vem som helst vara 

medlem som bor var som helst. Föreningens medlemmar bör framförallt bo inom det 

klassiska Ellagårdsområdet. 

 

Styrelsens förslag blev slutligen att helt enkelt ta bort första meningen. Detta eftersom enligt 

nästa stycke, styrelsen måste godkänna medlemsansökan och att det därigenom ändå inte 

lämnas öppet om vem som kan vara medlem. En omröstning gjordes och efter avstämning 

mot röstlängden stod det klart att en majoritet stod bakom en sådan ändring.  

 

Årsmötet beslutade att   

godta styrelsens förslag till stadgerevision, enligt de ändringar som beslutats på mötet. Se 

bilaga 1.  
 

 

§ 9 Behandling av styrelsens förslag till verksamhet och budget.  

 

Fredrik Lagergren presenterade verksamhetsplan och budget för 2018. 
 

Ellagårds byalag planerar följande verksamheter och aktiviteter: 

● Genomföra traditionellt Valborgsfirande med majbrasa, fyrverkeri och sedvanligt tal 

● Genomföra midsommarfirande på sedvanligt vis. 

● Genomföra Cirkusfestivalen under september i samarbete med skolklasser från 

Ellagårdskolan. 

Utöver dessa aktiviteter planeras följande fortlöpande verksamhet: 
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● Uppdatera och utveckla medlemsregister 

● Fortsätta att informera medlemmar via hemsidan www.ellagard.nu 

● Fortsätta att ge ut Ellagårdsbladet med fyra nummer under året 

● Fortsätta att driva utlåningen av bord, stolar och övrig festutrustning 

● Utveckla ett gemensamt arkiv för renoveringar etc. 

● Fortsätta att ansvara för och utveckla byalagets Facebooksida 

För 2018 planeras också ett festarrangemang för att fira byalagets 60-årsjubileum. Budget för 

detta evenemang uppskattas till 150. 000 kronor från byalaget och övriga kostnader täcks av 

avgifter. Festligheterna kommer att gå av stapeln någon av de första helgerna i september. Ca 

139. 000 kronor kommer att finnas kvar i kassan efter detta arrangemang.  

 

  

Årsmötet beslutade att  

godkänna verksamhetsplanen och budgeten för 2018.   

 
 

 

§ 10 Fastställande av medlemsförmåner och årsavgifter 
 

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift.  

 

Årsmötet beslutade att   

årsavgiften för medlem ska vara oförändrad för 2019 (200 kr)  

 
 

 

§ 11 Behandling av inkommande motioner 
 

Inga motioner har inkommit.  
 

 

§ 12 Val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, en revisor och en revisorsuppleant.  

 

Styrelsen har under 2017 varit enligt följande:  

 

Fredrk Lagergren, ordförande 

 

Gunnar Tidner kassör 

Anna Hedberg sekreterare 

Stefan Söderholm 

Bengt Granath 

Susanne Kindwall  
 

 



 
 

5 
 

Fredrik Lagergren undanber sig omval men kan ställa upp i arrangemanget kring 60-års 

jubileumet. Stefan Söderholm undanber sig omval, men kan fortsättningsvis ansvara för IT-

frågor som hemsidan, lösenordshantering och vår OneDrive.   

 

Valberedningen, som bestått av Johan Taube och Staffan Eriksson (ej närvarande), lämnade 

sitt förslag:  

  

Till kommande styrelse: 

Sandra Leichel och Staffan Eriksson.  

 

Årsmötet föreslog dessutom Pamela Gonzalez.  

 

Sandra Leichel accepterade att bli föreslagen som ordförande.  

 

Årsmötet beslutade att   

 

välja Sandra Leichel till ordförande. 

 

och att till övriga styrelseledamöter välja 

 

Gunnar Tidner  (omval)  

Anna Hedberg (omval)  

Bengt Granath (omval)  

Susanne Kindwall  (omval)  

Staffan Eriksson  (nyval)  

Pamela Gonzalez  (nyval) 

 

Susan Fredrikson har undanbett sig omval som revisor. Årsmötet föreslår Johan Taube som 

revisor, och Sven Allerstrand som revisorsuppleant.  

 

Årsmötet beslutade att   

 

välja Johan Taube till revisor och Sven Allerstrand till revisorsuppleant.  

 

 
 

§ 13 Val av valberedning  

 

Förslag till valberedning presenterades  

 

Årsmötet beslutade att   

välja Fredrik Lagergren att ingå i valberedningen och vara sammankallande och att   

välja Bengt Åkerström att ingå i valberedningen.  
 

 

§ 14 60-års jubileumet 
  

Årsmötet beslutade att  

adjungera Fredrik Lagergren till styrelsen ifråga om festarrangemanget.  
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§ 15 Övriga frågor   
 

Det framfördes på mötet att det vore bra om Byalaget kunde engagera sig i 

fiberuppkopplingen; bytet/installationen av fiberuppkoppling är under all kritik. Svensk 

Infrastruktur har dragit ledningar och Telia vill nu inte gå in i området och dra fler ledningar. 

Detta är dock inte en Byalagsfråga utan en kommunal fråga. Däremot påtalades vikten av att 

kunna ha Byalaget som en remissinstans mot kommunen.   

 

 

§ 16 Mötets avslutande  

 

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.  

  

 

 
 

Vid protokollet    

  

 

  

________________________                                    

  

Anna Hedberg, mötessekreterare     

  

  

 

 

 

Justeras:  

 

  

  

___________________________    

 

 

Gustaf von Hofsten, mötesordförande  

 

 

 

 

________________________   _______________________________ 

 
          Björn Kjellman    Sven Allerstrand 

 

Bilaga 1: Stadgerevision enligt beslut på årsmötet 


